
Zdzieszowice, dnia   18 .10. 2011 r.

OŚ.6220.5.2011.JBG

    ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art.  49 i art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 
Administracyjnego /Dz.U.  z  2000r.  Nr  98,  poz.1071,  ze  zm./  oraz  art.  74 ust.  3  ustawy z  dnia 
3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. Nr 199, 
poz.1227/ zawiadamia się, Ŝe Burmistrz Zdzieszowic w dniu 21.10.2011 roku wydał postanowienie 
znak  OŚ.6220.5.2011.JBG nie  nakładające  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza 
gmina Zdzieszowice powiat Krapkowice.”

W/w postanowienie zostało wydane w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jw.

            Z  treścią  postanowienia  moŜna  zapoznać  się  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w 
Zdzieszowicach Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska, ul. B. Chrobrego 34, pokój B-207 w 
godz. od 730 – 1530.

 

     Z up. BURMISTRZA

            mgr Sybila Zimerman
     Z-ca Burmistrza Zdzieszowic



                                                                                                          Zdzieszowice, dnia   18 .10. 2011 r.

OŚ.6220.5.2011.JBG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 123 Kpa, art. 63 ust. 2 w związku z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 03.10.2008 
r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) oraz § 3 
ust.  1  punkt  79)  Rozporządzenia  Rady  Ministrów   Rady Ministrów  z dnia  9 listopada  2010  r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz.1397) 
po rozpatrzeniu wniosku Wodociągi i Kanalizacje Sp. z .o.o. w Zdzieszowicach  z dnia 26.08.2011 
znak  L.Dz.0645/2011 o  zmianę  decyzji Burmistrza  Zdzieszowic  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 09.01.2008 r. Nr Oś.7625-11/07/08

postanawiam:

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  realizowanego 
obecnie  przedsięwzięcia  pn.:„Budowa  kanalizacji  sanitarnej  wsi  Rozwadza  gmina  Zdzieszowice 
powiat  Krapkowice”  w  zakresie  wnioskowanej  zmiany  decyzji  Burmistrza  Zdzieszowic 
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.01.2008 r. Nr Oś.7625-11/07/08   

UZASADNIENIE

Na wniosek Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Zdzieszowicach znak  L.Dz.0645/2011  z 
dnia  26.08.11  r. zostało  wszczęte  postępowanie  w  sprawie  zmiany  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji  sanitarnej wsi Rozwadza 
gmina  Zdzieszowice  powiat  Krapkowice” w  zakresie  koniecznej  wycinki  27  drzew  nie 
uwzględnionych  w  decyzji  środowiskowej  Burmistrza  Zdzieszowic  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach z dnia 09.01.2008 r. Nr OŚ.7625-11/07/08
O wszczęciu postępowania strony zostały poinformowane zawiadomieniem Burmistrza Zdzieszowic 
z  dnia  29.08.11  r.  znak  OŚ.6220.5.2011.JBG.  Zawiadomienie  zostało  opublikowane  w  BIP, 
wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  w  tutejszym  urzędzie  jak  równieŜ  umieszczone  w  miejscu 
planowanej inwestycji tj. w sołectwie Rozwadza. 

Do  wniosku  zgodnie  z  wymogami  art.  74  ustawy  z dnia 03.10.2008  r.  o  udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania  na środowisko  (Dz.  U.  Nr  199 poz.  1227, ze zm.)  inwestor  załączył  wymagane 
prawem dokumenty (częściowo  uzupełnione  przez  inwestora  w wyniku  wezwania Regionalnego 
Dyrektora Ochrony  Środowiska).

Lokalizacja  planowanego  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  ustaleniami  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zdzieszowice (uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
nr LIV/400/98 z dn. 17.06.98 r. oraz uchwała nr LII/419/02 z dn. 10.02.02 r.). 

Burmistrz Zdzieszowic po stwierdzeniu kompletności dokumentacji złoŜonej wraz wnioskiem 
przez Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, działając zgodnie z wymogami art. 64 
ust. 2 ww. ustawy pismem Nr OŚ.6220.5.2011.JBG z dnia 29.08.2011 r. wystąpił do Regionalnego 



Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz pismem z dnia 29.08.2011  Nr OŚ.6220.5.2011.JBG do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, o wydanie opinii w sprawie 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanej zmiany ostatecznej 
decyzji  Burmistrza  Zdzieszowic  z  dnia  09.01.2008r.  Nr  Oś.7625-11/07/08  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Państwowy   Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Krapkowicach  wydał  w  przedmiotowej 
sprawie Opinię Sanitarną z dnia 09.09.2011 r.  NZ/TM-4325-29/11  w której  wnosi o odstąpienie od 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  swoim  postanowieniu  Nr 
WOOŚ.4241.312.2011.MD.2  z  dnia  03.10.2011  r.  nie  uznał   potrzeby  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  dla  działania  polegającego  na  wycince  27  drzew  kolidujących 
z przebiegiem realizowanej kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Zdzieszowic biorąc pod uwagę opinie obu organów - nie  wskazujące na potrzebę 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  postanowił  niniejszym  nie  nakładać  na 
inwestora obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej wycinki drzew związanej 
z realizacją podstawowego przedsięwzięcia jakim jest „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Rozwadza” 
prowadzonej  w trakcie  uzupełniającego  postępowania  o  zmianę  decyzji  Burmistrza  Zdzieszowic 
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.01.2008 r. Nr Oś.7625-11/07/08.  

Dodatkowo w swojej ocenie wziął pod uwagę fakt, Ŝe zamierzona wycinka drzew realizowana 
będzie poza obszarami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) i ze względu na swoją lokalizację 
oraz zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.  Na terenie tym nie stwierdzono równieŜ 
stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeŜy,
- obszary górskie lub leśne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych,

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 

Jednocześnie  stwierdzono,  Ŝe  planowane  działanie  nie  ma  powiązań  z  innymi 
przedsięwzięciami, w związku z czym nie wystąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko. 

Realizacja zamierzonego działania w ramach przedsięwzięcia budowy kanalizacji sanitarnej 
we wsi Rozwadza nie będzie powodowała zagroŜenia wystąpieniem powaŜnej awarii. Ze względu na 
lokalizację  przedsięwzięcia (z  dala od granic państwa) oraz jego charakter nie będzie wymagane 
postępowanie w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłoŜoną dokumentacją, analizując opisane cechy zamierzenia, organ 
właściwy do zmiany własnej stwierdził, Ŝe charakter i zakres planowanej zmiany przedsięwzięcia nie 
będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i Ŝycie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od nałoŜenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ww. 



ustawy ooś,  który  określa  uwarunkowania  konieczne  do  uwzględnienia  przy stwierdzaniu  braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę  zakres planowanego przedsięwzięcia,  jego usytuowanie,  charakter  oraz 
skalę  oddziaływania  na  środowisko  Burmistrz  Zdzieszowic  uznał,  Ŝe  nie  ma  potrzeby 
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  i 
postanowił jak w sentencji.

Na postanowienie niniejsze nie przysługuje zaŜalenie.

           Z up. BURMISTRZA

            mgr Sybila Zimerman
     Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuj ą:
1. Wnioskodawca
2  Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy.

Do wiadomości:
1. PPIS w Krapkowicach 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu


